1 V čem spatřujete degradaci půdy z celosvětového hlediska?
1. Špatně se hospodáři na polích
2. Neúměrně rostoucí zástavba jak domy, tak sklady
3. eroze půdy, vodní eroze, dehumifikace
4. výstavba logistických center na orné půdě
5. výstavba
6. Hnojení pesticidy
7. Hnojení pesticidy, zastavovani půdy
8. Odlesnovani, eroze, neschopnost udrzitelneho pestovani
9. Eroze půdy (2x)
10. Ve výstavbě
11. Narušení biosféry země
12. Nadměrné používání hnojiv, herbicidů a pod., eroze.
13. Výstavba a s tím související přesun ornice, nedodržování pěstebních postupů (cyklování podle
druhů)
14. Devastace zivotniho prostredi z duvodu stale nekontrolovane rostouci populace a naroku lidi
na spotrebu..
15. odlesňování, zástavba
16. Vlivem suchá ubývá úrodná půda
17. Průmyslové znečištění, nadměrná výstavba, malé využití "bronwfields".
18. Ničení zemědělské půdy
19. Kácení zeleně, těžba,obrovská zastavěnost
20. Sucho, eroze, odlesňování, stavby
21. Odstranění mezí a tím snížení závlahy. Mizí tak biotopy. Přílišná chemizace, která má na
svědomí snížení a úplné vymizení běžného kulturního plevele, který byl domovem pro hmyz.
Dochází tak k celkovému snížení běžných makročástic, potřebných pro výživu rostlin. Kvalitní
zemědělská půda je v nerozumné míře zastavována zástavbou a dochází tak k totální
degradaci...
22. Vyčerpání biologických složek půdě. Její malá ochrana proti erozi, větrem a vodou.
23. větrná a vodní eroze
24. velký vliv stavebních firem
25. Neekologické zemědělství , pěstování palmového oleje, zbytečná plošná zástavba půdy
(jednopodlažní haly)
26. klasické zemĕdĕlství
27. zástavba
28. Nešetrné zacházení s půdou, chemické hnojení, eroze vodní i větrná, dehumifikace a klasicky
absence ponechání půdy ladem.
29. Pokud je půda v nájmu, není motivací pronajímatele se o ni starat. Pouze ji využije jako
výrobní zdroj. Vlastník by se měl o půdu starat, aby nepodléhala degradaci a erozi. Také by se
měly zmenši lány, je prokázán negativní vliv velikosti lánu na kvalitu půdy. Zásadním bodem je
dodávání organické hmoty do půdy. Není možné rostliny stimulovat k růstu pouze
chemií.Zásadní je vztah k půdě, ideálně místním hospodářem.
30. Vystavba
31. Sucho a znečištění životního prostředí plasty.
32. ubývání zemědělské půdy (jejím znehodnocením hnojivy nebo zastavěním) a kácení lesů
33. málo zeleně
34. Půdní eroze, ztráta úrodnosti, přehnojení.
35. Z celosvětového hlediska je potřeba chránit a obnovovat divokou přírodu (lesy, řeky) a zvířata
v ní žijící, tj. víc lesů, na polích remízky, a pro lidi v zastavěných částech víc stromů, parků a
pod. Půdu je potřeba také chránit a nevyčerpávat a zběsile neničit - nezastavovat dalšími a
dalšími sklady, které navíc hnusně vypadají. Abychom byli aspoň trochu soběstační, na místě
skladů by bylo určitě lepší pěstovat brambory a obilí třeba (a ne jen blbou dotovanou řepku).
36. odplavovani nejsvrchnější vrstvy zeminy, znehodnocování výstavbou, špatné hospodaření
37. Nespatřuji.
38. civilizace - bez ohledu na následky
39. Na kvalitní půdě se staví haly - mizí Polabská černozem, nejúrodnější půda v ČR
40. sucho a umělá hnojiva a postřiky

41. Odvoz půdy ze skrývky při stavbách objektů
42. Nevhodným hospodařením dochází k vyčerpání půdy a ke splavení vrchní vrstvy půdy
(humusu).
43. Prilis mnoho zastavene plochy na ukor zelene, znecistovnani zivotniho prostredi
44. Odlesňování... chemické postřiky... příliš betonu...
45. nevím
46. Příliš intenzivní zemědělství, málokteré pole má možnost regenerace. Při nesprávném
hospodaření může při velkých deštích docházet k odnosu úrodné země do řek.
47. V prodeji kvalitní půdy za zlomek skutečné ceny pro stavbu hal a skladů
48. Nevím. Nemám na to vyhrazený názor.
49. Špatné hospodaření s půdou
50. vodní a větrná eroze
51. Stavba velkých hal na zemědělské půdě a použití pouze chemických hnojiv a přípravků v
zemědělství
52. změna klimatu
53. Ropné produkty, plasty .....
54. úrodná půda je zastavována velkosklady
55. dtto
56. zástavbou
57. eroze
58. intenzivní obhospodařování technickými plodinami, používání chemických hnojiv, pesticidů
59. snižování-mizení humoznich složek půdy
60. Znečištění
61. KOMERCNI ZASTAVBA ( HALY, SKLADY)
62. Hlavně ve špatném využívání půdy, v zastavování betonovými plochami (parkoviště, nákupní
centra, logistické sklady)
63. Desertifikace půdy
64. Pěstování nevhodných plodin, eroze, urbanizace, odlesňování
65. nekontrolovaná zástavba, nevhodné plodiny
66. Intenzivní zemědělství, nedostetak organické zložky v půdě, kácení lesů.
67. Zastavování budovami a skladovými halami.

2 V čem spatřujete degradaci půdy z hlediska obce Šestajovice?
1. Nespatruji
2. Začít regulovat zástavbu, ponechat i uvnitř obce zelené plochy. Nedovolit vznik velkého
husrého sídliště.
3. eroze půdy - nejúrodnější vrstva mizí a Utužení půdy - těžká mechanizace
4. nezaznamenal jsem nějaké kardinální pochybení
5. výstavba
6. Hnojení ppesticidy
7. Hnojení pesticidy, zastavovani půdy
8. Eroze,splavovani pudy,velke odlesnene plochy poli bez remizku
9. Velký nárůst obyvatel, klimatické změny
10. Ve výstavbě hal
11. Výstavba a výrazné narušení ekosystému krajiny
12. Řekla bych, že i zde platí to,co jsem napsala v minulé otázce, ale neznám hodnoty z např.
rozboru půdy..Ale určitě jsem si všimla splavování půdy z polí přímo do obce - při velkých
deštích.
13. Stále se opakující výsadba nevhodných plodin a tím vznikající eroze a slábnutí výkonu
zeminy. To vše za účelem buď čerpání dotací na danou plodinu, nebo výkupní cenu.
14. Kontinualni ubytek zemedelske pudy v okoli obce z duodu nadmerne vystavby skladovacich
hal
15. zástavba
16. Zábor zemědělské půdy
17. Výstavba na úkor zelených ploch.
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Zastavění čím dál větší plochy zemědělské půdy. Především průmyslové areály a haly.
Zastavenost
zatím v ničem
Pokud zůstane alespoň takto, buďme rádi, pokud dojde k další zástavbě na úkor polí, dojde k
totální degradaci. Navrhuji zřízení dalšího remízku nebo volné louky pro podporu přírodní
funkce půdy, jako protiváhu za chemicky obdělávané....
Vyčerpání biologických složek půdě. Její malá ochrana proti erozi, větrem a vodou.
větrná eroze
nemám připomínek
Skladové haly v okolí
klasické zemĕdĕlství
rozšiřování zástavby
Podzimní zaorávání (z hlediska CO2) a ztráta organické hmoty v půdě, zhoršením celkové
půdní struktury z důvodu plundrování. Za 7 let co žiji v Šestajovicích nezůstalo ani jedno pole
ladem. V místním zemědělském družstvu nejspíš pracují nevzdělanci. Bohužel.
Nemám informace o místní situaci, nevím, zda se hnojí také organikou. Předpokládám, že
pole patří místnímu zemědělskému družstvu a že se o ně patřičně stará. Doufám, že půda
tedy není v nájmu.
Vystavba
Chybějící remízky, tůňky a rybníčky. Naopak chválím za vysazená stromořadí v ulicích.
Zastavění zemědělské půdy sklady firem
ubívající zeleň
Velká pole, časté pěstování kukuřice, utužování pozemků např. zámkovou dlažbou, svod
dešťové vody mimo pozemky (tzn. do kanalizace) → nedostatek půdní vláhy.
U nás v Šestajovicích asi konkrétně nemám co vytknout - obavy mám tak nějak globálně :-) viz. bod č. 1 ... A také kvůli skladům, co nás těsně obklopují (ale do kat. naší obce už nepatří,
např. v Nehvizdech)... Do budoucna už bych ale určitě v Šesta další půdu nezastavovala
(pokud by to nebylo pro obecně prospěšný zájem, např. domov důchodců a pod.), spíš bych
pracovala na zazelenění stávajícího + třeba další parky ..Ale vím, že obec v tomto se v tomto
směru snaží a pracuje na tom - díky za to.
znehodnocování výstavbou
Nespatřuji. (2x)
honba za penězi - stavby nesmyslných přípojek k dálnici a pod.
Obec nemůže ovlivnit volbu pěstovaných plodin - je tu často řepka
sucho
Parkování vozidel v zatravněných plochách kde dochází ke kontaminaci z uniklých ropných
produktů, deponie kde je uskladněna asfaltová drť z dálnice
Pro Šestajovice platí totéž co celosvětově.
Male pozemky, prilis mnoho domu na male plose
Možná málo zeleňe... eroze půdy na polích... chemické postřiky
zastavěnost
V přílišné zástavbê
Degradace pudy osobne nepocituji, nejsem ani schopen posoudit. Ovsem osobne bych
uprednostnil, kdyby "centrum obce" bylo vyuzivano jinak, nez pole/louka. Na druhou stranu
chapu, ze jenpotreba ctit vlastnicka prava.
v ničem
vodní eroze při deštích, větrná eroze při suchu, velké zemědělské plochy bez mezí a remízků
V Šestajovicích degradaci půdy nevnímám
hustota zalidnění
Ropné produkty, plasty .....
úrodná půda je zastavována velkosklady
přívalové deště, množství poletujícího plastového odpadu, jeho zaorávání na polích (viz okolí
Billy), příkopy, úvozy remízky, koryta toků plné všemožného odpadu, nevhodná zemědělská
činnost
zástavbou
neprovedení skrývky při zastavování území.

57. Přímo v obci nikoliv, ale v blízkém okolí zejména zastavováním orných ploch průmyslovými
halami
58. Sídelní kaše - zástavba RD i průmyslovými halami a intenzivní zemědělství
59. Znečištění, přemrštěná výstavba
60. Komerční zástavba
61. Zástavba
62. To samé – stavba nesmyslných nákupních center, kde se neudrží obchody (kromě Billy),
stavba deponií, logistických center v okolí obce.
63. Zástavba na orné půdě
64. Zástavbou úrodných polí, stav remízků a cest, pěstování nevhodných plodin, snižuje se tím
retenční schopnost půdy
65. zástavby v oblasti úrodné půdy průmyslovými halami a objekty
66. Intenzivní zemědělství - malá rozmanitost pěstovaných plodin. Plodiny, které podporují erozi kukurice. Velikost polí.
67. Zastavování budovami a skladovými halami.

